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Bliv medlem – besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 33 25 52 82 – 
j.fenhann@humleby.dk
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Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til 
alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et 
oplag på 400.
 Humlebys hjemmeside: www.humleby.dk inde-
holder adresse- og telefonliste på Beboerforenin-
gens medlemmer ordnet efter både husnummer og 
fornavn.
 Nabo betinger sig ret til at opbevare og publice-
re artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk 
form, fx via CD-rom og Internettet.
 Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. for 
½ side – mindre annoncer koster 300 kr. For med-
lemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke 
noget bortset fra forretningsannoncer.

Humlebys beboerblad

Kloakvand i kælderen – sæt en 
prop i og led det ind til naboen   

Næste nummer af Nabo kommer den 5. novem-
ber. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. 
oktober. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk el-
ler afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Husejerforeningens bestyrelse giver i dette nummer 
på side 4 et udførligt svar på Nabos lederartikel i 
september. Det eneste bud på at undgå kloakvand i 
kældrene er at sætte en prop i kældrenes afløb og i 
evt. toiletter.
 På den måde skubbes oversvømmelsen videre 
til den nabo, der i tiltro til at næste skybrud først 
kommer om ca. 100 år, undlader at investere de 
5-7.000 kr. det koster at få monteret stopventiler.
 
 Lokalt i Humleby og for Carlsberg-grunden er det 
en nærliggende mulighed at benytte det syv kilo-
meter lange kældersystem, som engang blev benyt-
tet til øl-lager, til opsamling af regnvand. Der er in-
gen plan for, hvad de kældre ellers skal bruges til.

    Københavns kommune er ikke indstillet på at 
fremtidssikre ved at lede regnvand udenom kloaksy-
stemet. 
 Det har Gladsaxe kommune derimod for nylig be-
stemt sig for at gøre. Det er en modig beslutning, 
for det er ikke givet, at vælgerne vil påskønne, at 
der bruges hundredvis af millioner kr. på noget, 
som man først kan se nytten af, når kloakvand væl-
ter op i nabokommuners kældre ved næste alvorlige 
skybrud – måske først om 100 år.
 Til daglig mærker beboerne i Gladsaxe ikke noget 
til, at grundvandsstanden under deres kommune si-
den krigen er sænket syv meter på grund af vand-

forbruget i København. Der kommer jo stadig vand 
ud af hanerne. 
Indimellem er der en bismag af klor i tørre perioder, 
når det er nødvendigt at supplere med renset over-
fladevand fra Haraldsted sø. 
 Når det sker, kan man godt ærgre sig over, at vi 
ikke tager bedre vare på vores drikkevand og også 
sikrer, at der kan pumpes rent drikkevand op til vo-
res efterkommere.     
 Gunni
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Generalforsamling i Beboerforeningen 
Humlen

Beboerforeningen Humlen holder den ordinære generalforsamling 
Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15.

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen og lyder 
som følgende:

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Beretning fra diverse udvalg 
4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 
årsregnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af 
kontingent 
7. Valg af formand 
8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer 
9. Valg af suppleanter 
10. Valg af kasserer
11. Valg af revisor plus revisorsuppleant
12. Valg af Chefredaktør/redaktion for Nabo
13. Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen.
Beboerforeningen byder på kaffe og øl/vand.
Bestyrelsen har ingen forslag til afstemning under punkt 5.

Deltag i Humlebys sociale og kulturelle netværk
Den nuværende bestyrelse består af: Jesper Dybdal (Je20), formand, Michael Petersen 
(EM3). Gunni Busck (Ca40), Tine Damsgaard-Sørensen (Bi8), Ulla Baarsgaard Hansen 
(EM10), Anna Begga Madsen (Lu19) og suppleant Hatla Johnsen (Vf28). 
Derudover deltager Jørgen Fenhann, kasserer (Kü19) i bestyrelsesarbejdet, og regnskabet 
kontrolleres af Christian Kirkeby, revisor (EM 20). 
Viceværterne Jette Poulsen(Ca15,1) og Jesper Ellegaard/Heidi Snedker (Ca15,2) er også 
faste medlemmer af bestyrelsen. 
Ejvind Lüth Hedegaard (Em4) ønsker at opstille til bestyrelsen.

Selvom du ikke ønsker at være en del af bestyrelsesarbejdet i beboerforeningen, så kom 
alligevel. Generalforsamlingen er et godt sted at præsentere ideer og tanker for fællesska-
bet i Humleby. 

Følg med i beboerforeningens gruppe på Facebook. Søg efter: Humlen – Beboerforenin-
gen i Humleby. Her kan du modtage oplysninger om arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Jesper Dybdal



4

BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER  2011

Så gik den sommer. Den næstvådeste i 
mands minde. Mands minde er i metro-
logisk forstand 15o år. Og vi stiftede 
bekendtskab med et skybrud, som gav 
oversvømmelser i mange af 235 kæld-
re, vi har her i Humleby. Ikke mindre 
end 78 så alvorlige, at de blev anmeldt 
til forsikringen. Naturligt nok spørger 
man om det bebudede kloakprojekt ta-
ger højde for sommerens vande. Svaret 
er både-og. 
 Humlebys kloakker fører direkte ud 
i Københavns kloakker. Som grund-
læggende er de samme, som da vand-
inspektør L. A. Colding i 1856 - efter 
koleraepidemien i 1853 - tegnede det 
overordnede kloaknet i København, 
hvor bla. Vesterbro skulle afvandes via 
en stor rørledning bygget i mursten ud 

til Belvedere på den anden side af jern-
banen. 
 Der blev ikke skelnet mellem regn-
vand og kloakvand. Der blev kun lavet 
ét rørsystem. Og sådan er det, den dag 
i dag. Københavns Kommune har et 
fællessystem, hvor regnvand og kloak-
vand går i samme system. At begynde 
at lave et adskilt system i København 
– bortset fra de i nye byområder - ville 
betyde så enorme opgravninger i hele 
byen, at Metrobyggeriet ville være at 
ligne med en leg i en sandkasse. 
 Det overraskende er, at dette kloak-
system, som Colding planlagde i 1856 
stort set stadig holder vand, om man 
så må sige. Det skyldes at der er man-
ge virksomheder, der er flyttet fra Kø-
benhavn, og fordi vi bor langt færre 
mennesker.  Det gælder også Humleby. 
Selvom vi bader mere i dag, så er antal-
let af beboer dalet så stærkt, at kom-
munens kloaksystem – og vores - har 
tilstrækkelig kapacitet – bortset fra, 
når vi har et skybrud, naturligvis. Kø-
benhavns kommune har derfor ikke pla-
ner om at lave adskilte systemer, men 
arbejde i disse år på at reparere og for-
stærke de gamle kloakker med en så-
kaldt strømpeforing, som blæses ind i 
kloakken og som tætner rørene indefra. 
Det er en metode, som er langt billige-
re end at grave rørene op. 

Husejerforeningens kloakker
Humlebys overordnede kloaksystem er 
- ligesom det meste af Vesterbro - al-
lerede strømpeforet uden de store gra-
vearbejder.   Og Husejer-
foreningens plan er den 
samme: Først at lave en 
tv-inspektion af alle vores 
egne kloakker, dvs. dem in-
denfor havelågerne, og der-
på strømpefore de allerfle-
ste, bortset fra de kloakker, 
der er faldet sammen. Dvs. 
der skal som udgangspunkt 
ikke opgraves til kloakker, 

hverken dem kommunen har liggende i 
vejene, eller Husejerforeningens egne.
 
Men hvad så med Skybrud.
Selv her i den vådeste sommer har vo-
res kloakker kunne tage vandet. Bort-
set fra Skybruddet lørdag d. 2. juli. Et 
skybrud er et lokalt fænomen, som sta-
tistisk indtræffer hvert 100. år. Vi ved 
bare ikke, om det betyder at det næste 
kommer i morgen - eller om 80 år. Og 
det ved kommunen heller ikke! 
 Kommunen har ikke tænkt at ud-
bygge kloaknettet til at tage et sky-
brud, bortset fra tiltag ved Lyngbyvej 
og et par andre steder, men de vil lave 
et bedre varslingssystem og andre til-
tag. 
 I Humleby kan vi dog selv gøre en 
del, som kunne have forhindret nogle 
af skaderne, men nok ikke alle. Og vi 
kan lave nogle Grønne tiltag.

Forholdsregler mod nyt skybrud
Årsagen til vand i mindst 78 kældre var 
forskellige, så der er nok 235 løsninger 
i Humleby, men her er nogle mulighe-
der for at forebygge:
 Er der afløb i kælderen kan disse er-
stattes med et afløb med højvandsluk-
ke, så kloakvand ikke løber ovenud. Ko-
ster en 5.000 kr. plus arbejde. Har man 
toilet i kælderen bør man overveje en 
højvandslukke, men en særlig type med 
alarm, som er noget dyrere. Man kan 
også lægge en særlig stopanordning 
ind i kloakrøret, en godkendt koster en 
9.000 kr. I alle tilfælde skal det gøres 

Skybrud og daglig vande
Husejerforeningens bestyrelses overvejelser efter 78 alvorlige tilfælde af oversvømmelse 
i Humlebys kældre.

Lyttepost
I jagten på utætte vandrør i Humleby 
fandt Københavns Energi på at mon-
tere mikrofoner i brandhanerne. De 
blev så aflyttet ved 3-tiden om natten, 
hvor  alle Humlebys haner formentlig 
var lukket. En lyd af rindende vand vil-
le så afsløre en lækage.
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af en autoriseret kloakmester, og den 
samlede pris kan let blive 20.-40.000 
kr. Der findes også en billig højvand-
slukke med en bold til 700 kr. Den er 
ifølge Teknologisk Institut ikke noget 
værd ved kraftig højvande og i øvrigt 
har den ikke været tilladt siden 1994. 
Men har man sådan én, og det har flere 
i Humleby, så skal man skifte bolden.
 Flere fik regnvand i kælderen. En-
ten via bagtrappen eller ved overløb 
fra regnvandsbrønden. Nedgangen til 
kælderen kan forhøjes, det er det som 
Metroen gør på alle deres stationer for 
øjeblikket. Men vigtigst er nok, at hu-
sets to regnvandsbrønde er rene og in-
takte. De bør renses en gang om året, 
ellers kommer der let overløb direkte 
i kælderen. Regnvandsbrøndene kan 
også være defekte. En nem undersøgel-
se: En regnvejrsdag – og dem kommer 
der nok flere af – tager man sine røjse-
re og en paraply, og går ud i styrtende 
regn og åbner alle dæksler og ser om 
alt fungerer.
 Man kan evt. drøfte sine forhold 
med en autoriseret kloakmester. Et-
hvert tiltag i kloakkerne kræver en så-
dan én.  Uden sammenligning i øvrigt: 
huller i tænderne kræver en uddannet  
tandlæge.

Grønne tiltag
Men kunne man ikke anvende al den-
ne regnvand, som vi får, mere konstruk-
tivt som Nabo foreslog i sidste num-
mer, f.eks. ved at adskille regnvand og 
snavset spildevand ved at anlægge et 
to strenget system i Humleby. Måske, 
det er dyrt, og det nytter jo ikke me-
get, hvis regnvand og kloakvand løber 
sammen igen nede i det store rør på 
Enghave Plads og via Belvedere til Ly-
netten. 
 Men Kommunen giver tilskud til at 
den enkelte grundejer kan anlægge 
regnvandsbassiner, faskiner og opsam-
linger, så man undgår at regnvand lø-
ber ud i Lynetten sammen med al – ja 
undskyld mig – lorten.
 De giver tilskud til anlæg af faski-
ner så regnvandet kan løbe ned i jorden 
udenom kloakken. Problemet er bare, 
at en faskine skal anlægges mindst 5 
meter fra et hus med kælder, så det er 
ikke aktuelt ret mange steder i Humle-
by. Årsagen er at en faskines regnvand 

presses ud i joden, og vores huses fun-
dament er så skrøbeligt, at vi kan få 
det tilbage i kælderen, og det var jo 
ikke lige meningen.
 De giver også tilskud til anlæg til 
opsamling af vand til genbrug, ligesom 
de nedsætter taksten. Et anlæg koster 
omkring 40.000 kr. og er formodentligt 
betalt sig hjem på en 7 – 10 år. Det 
eneste problem er tanken. Til en fami-
lie på 4 personer regner man med en 
nedgravet tank på 2,5 gange 2 meter 
gange 1 meter. Så den fylder.
 Men kunne man ikke forestille sig 
andre kollektive løsninger, f.eks. ved 
at anlægge regnvandbassiner på Carls-
berg eller lignende. Jo, hvis Carlsberg 
vil, kan det måske laves.

Lille bunke mudder
med stor virkning
Denne lille bunke mudder ligger i bedet 
ud for Carstensgade 22. Den er gravet 
op fra kloakbrønden af en murer.
 Nabo har tidligere vist, hvordan 
den tilstoppede kloakbrønd var skyld i 
oversvømmelse ved hvert eneste regn-
skyl. 
 Efter gentagne klager kom omsider 
tre mand fra kommunen og kiggede ned 
i brønden. De kunne ikke få øje på no-
get problem og nåede frem til, at for-
stoppelsen måtte være længere ude i 

kloaksystemet formentlig et sted i Lyr-
skovsgade.
 En dag pågreb en beboer en murer i 
færd med at skylle spande med mørtel- 
og cementrester ud i kloakken. Da mu-
reren hørte om problemerne med den 
tilstoppede kloak, skovlede han sine 
efterladenskaber op sammen med, hvad 
der ellers havde samlet sig. 
 Siden har der selv under heftige 
regnskyl ikke været nogen problemer.

 Husejerforeningens holdning er 
den, at vi meget gerne vil støtte så-
danne tiltag, hvis en gruppe vil arbejde 
videre med det. Men vores holdning er 
også, at vores kloakker skal være i or-
den. Vores mål er, at forsikringen igen 
vil forsikre kloakkerne, det kræver des-
værre en stor investering enten på én 
gang eller i de kommende år. Selvom 
strømpeforing er billigere end opgrav-
ninger, så taler vi om mange millioner. 
Og så mangler vi også lige det med de 
udskiftningsmodne vandrør. Her har vi 
sat vores ingeniør til at regne på for-
skellige løsninger. Der bliver en del at 
snakke om på næste generalforsamling!  
Per Kü 57
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Husejerforeningen orienterer

Bestyrelsen har også på sin handlingsplan i dette generalforsamlingsår:

Gaderengøring
Fokus på fælles indsats for at holde Humleby ren og fremkommelig!
Vi har bedt gaderepræsentanterne hjælpe til, så tag godt imod en snak med dem!
MEN:

•	 Fjern evt. din gamle cykel, der står rigtig mange i gaderne– sæt den til storskrald.

•	 Hold venligst dit storskrald inde hos dig selv, indtil dagen før afhentning.

•	 Klip det grønne, der hænger ud over fortovet. 

•	 Aftal med håndværkere at de hurtigt rydder op. Håndværkere skal have tilladelse af Køben-

havns Kommune, hvis de bruger vejen som depot!

•	 Har du selv byggeprojekter, så snak med naboerne og ryd fortov og vej hurtigst muligt. 

•	 Ryd hurtigt fortovet og fej og rens jævnligt !

•	 Hjælp med at holde rent omkring containere, sæt ikke flasker ved siden af. Pap skal hjem til 

storskrald.

•	 Parker din bil, så der er plads til naboens bil også, flyt den evt.  1-2 meter, hvis du ser at den 

fylder skævt

•	 Løse trailere og campingvogne må ikke stå på vejen mere end 24 timer.

•	 De store ladcykler må placeres med omtanke, så gangbesværede, kørestole og barnevogne kan 

passere.

•	 Kære forældre – tag en tørn på legepladsen af og til. Lær dine børn at feje og skovle ved samme 

lejlighed.

Om vinteren skal du rydde fortovet for sne. Hjørnehusene her en ekstra forpligtelse og bedes sørge 
for at der er fri passage, så dårligt gående og andre kan komme over  vejen.  Københavns  Kommu-
nes  har ansvar for  vejene, men man må gerne hjælpe dem.  Du kan eventuelt  skovle for din nabo, 
når du alligevel er ude. 

Det skal være godt at være nabo i Humleby.

Forsikringsskader.
Ved anmeldelse af skader til foreningens forsikringsselskab, vil bestyrelsens ansvarlige meget gerne orienteres.

Forsyningssituationen.
Referat af udvalgsmødet i Beboerhuset den 13. september findes på hjemmesiden

Postkasseudvalget:
Referat af mødet med P & T findes på hjemmesiden. Det gælder for alle Humleby-huse – også for Vesterfælledvej, at posten 
bliver bragt til døren eller smidt i postkassen også efter nytår. Dog skal de få, der stadig har de oprindelige smalle brevspræk-
ker, have dem skiftet ud med nye og bredere. En bekvemmelighed som også Nabos bude ser frem til.
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Formand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen - 
Kontakt til andre byggeforeningskvar-
terer
Udvalg: Opdatering af forsyningsnettet 
- Carlsberg

Næstformand
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.: 40 25 02 18
Mail: psa@ef.dk
Ansvar: Parkeringsordning
Udvalg: Opdatering af forsyningsnettet 
- Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf.: 51 92 53 62
Mail: inger@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til andre byggefor-
eningskvarterer – Gader/Gartner - le-
geplads
Udvalg: Postkasser

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.
Tlf.: 33 79 88 08
Mail: per@humleby.dk
Ansvar: Hjemmesiden - Mailadmini-
stration
Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej

Bestyrelsesmedlem
Irene Bjerregaard
Ernst Meyers Gade 13
Tlf.: 27 12 93 07
Mail: irbj@webspeed.dk
Ansvar: Gader/Gartner - Kontakt til 
gaderepræsentanter - Lokalplan - Le-
geplads.
Udvalg: Vejskilte 

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - For-
sikring 

Bestyrelsesmedlem
Christian Maegaard
Küchlersgade 43, st.
Tlf.: 29649301
Mail: Christian@maegaard.dk 
Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - For-
sikring

Bestyrelsessuppleant
Christian Duch
Küchlersgade 39
Mail: duch@humleby.dk
Tlf.: 33 22 00 53
Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt - 
Salg af Humleby 120 år

K o n t a k t a d r e s s e r :

Margit Huus er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Christian Maegaard er indtrådt som bestyrelsesmedlem i henhold til for-
eningens forretningsorden. Sekretærfunktionen varetages af medlemmerne på skift.



8

BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • OKTOBER  2011

Midtager 20
2605 Brøndby

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

Vi har overtaget Rørbi og tilbyder
 
·Tagarbejde
·Fjernvarne
·Ejendomsvedligeholdelse
·Badeværelser
·Rensning af faldstammer

Igen i år bliver der mulighed for at opleve den internationalt 
anerkendte Humleby-kunstner Susan Lüth Hedegaards fantasti-
ske og farverige billeder i Beboerhuset.
Hun udstiller sine nyeste værker lørdag den 5. november i for-
bindelse med Moonshiners-koncerten. 
Nyd hendes billeder om eftermiddagen. Ved koncerten om afte-
nen er huset garanteret propfuldt som sædvanlig. 
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Moonshiners i Beboerhuset!
Musik, kunst og irsk øl.

Traditionen tro spiller Moonshiners i Beboerhuset lørdag den 5. nov. kl 20.
og Susan Lüth Hedegaard danner igen i år kulisser med sine malerier.

Der vil være Irsk øl på hanerne, irsk kaffe m.m. allerede fra kl. 13 – så kig forbi se på billeder og nyd en 
lille en, inden det om aftenen går løs med Moonshiners på scenen.

Moonshiners består af Birger David Viggo og Ejvind der alle har været en del af den danske folkescene i 
mange år. Fire solide stemmer, der synger stærke, sprøde, sanselige og stemningsfyldte vokaler – fælles og 
hver for sig, understøttet af diverse instrumenter som guitarer mandolin banjo harmonika div. fløjter og 
violin.
Udover irske engelske og amerikanske sange og ballader krydres Moonshiners repertoire med barbershop, 
drikkeviser m.m. og deres repertoire udvides konstant med nye spændende numre.

Sandfærdige historier og sære indfald er en del af Moonshiners optræden, og der garanteres en tæt og 
stemningsfyldt aften – og det er så smukt når alle synger så taget letter! 

Susan Lüth Hedegaard udstiller denne dag nyeste malerier, inden de dagen efter rykker til Brøndsalen i Fre-
deriksberg have. 
Udover at male på gamle skiferplader fra tagene i Humleby fylder hun lærred og plexiglas med inspiratio-
ner hentet fra naturens formrigdom.

Kort sagt der vil være noget for synet for ganen og ikke mindst for ørene – kom i god tid.
Vel mødt til ”Songs to go with a pint”

www.moonshiners.dk
www.susanluth.com
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GØR SKOLEVEJ TIL DØDSFÆLDE
I Lyrskovsgade har etablering af parkeringspladser næsten vinkelret på køre-
banen gjort det direkte livsfarligt at cykle, køre på knallert eller på motorcy-
kel. 
 Se billedet herunder. Ham der lige har sat sig ind i varevognen, som holder 
ud for cyklisterne, skal bakke ud og spærre en hel kørebane, før han kan se, 
om der kommer nogen – i bil, på motorcykel eller på cykel. Han har en blind 
vinkel på ca. 320 grader.
 Man kan håbe, at den trafikant, der rammer ind i ham, er i bil, for så er der 
en chance for, at der kun sker materiel skade. Hvis det er en cyklist vil et sam-
menstød koste menneskeliv. Det kan så tæt på Humleby tænkes at være en 
mor på Christiania-cykel med et par børn i kassen foran sig. Frygtelig tanke.
 Hvad der er endnu værre: Minsandten om ikke der på samme måde bliver 
skråparkering på Ny Carlsbergvej på stykket mellem Enghavevej og Vesterfæl-
ledvej, hvor Vesterbro Ny Skole ligger.

Trafikken på Ny Carlsbergvej bliver mere og mere tæt. Dels på grund af lukning 
af Sønder Boulevard for gennemkørende trafik, og dels på grund af øget ak-
tivitet på Carlsberggrunden. Børn fra Humleby cykler den vej til og fra skole. 
Det må de fra nu af holde op med.
 Forældrene må insistere på, at deres børn går til skolen, og at de holder sig 
inde på fortovet på den sikre side af de skråt parkerede biler.
 Hellere komme lidt for sent end risikere livet ved at tage cyklen.
 Hvis det er så meget om at gøre at skaffe flere parkeringspladser, at det 
godt må koste menneskeliv, hvor så ikke bide hovedet af al skam og lave Eng-
haveparken om til parkeringsplads?
 Vi har tidligere i Nabo efterlyst nogen, der kan råbe SF’s trafik-borgmester 
op. Før hed han Bo Asmus Kjeldgaard. Nu hedder hun Ayfer Baykal og skal 
kunne træffes på 3366 2626. 
 Der kan også mailes til borgmesteren@tmf.kk.dk.                 Gunni.
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Torsdag eftermiddag den 29. septem-
ber kulminerede emneugen på Vester-
bro Nye Skole ”VNSkøbing” med en 
markedsdag for skolens børn og for-
ældre. Elever fra børnehaveklasse til 
9. klasse havde ugen igennem væ-
ret travlt optaget af at skabe et mini-
samfund, komplet med røde og grønne 
politiske partier, wellness, frisør, piz-
zaria, kunstværksted, tombolaer og di-
skotek - for bare at nævne et udvalg af 
børnenes kreative opfindsomhed. Var 
en borger i byen utilfreds med sin lod 
i tilværelsen, gik vedkommende på ar-
bejdsformidlingen og fik anvist nyt job. 
Markedsdagen begyndte på festligste 
vis kl. 17. med fællesskrål af skolens 
version af kattejammerrock; en versi-
on, hvor Vesterbros Nye skole hyldes 
som intet mindre end verdens bedste 
sted. 

Herefter besteg en sand verdensmand 
podiet – nemlig VNSkøbings folkevalg-
te grønne borgmester, også kendt som 
Sofus Eriksen (så vidt vides Humlebys 
eneste borgmester). 
 Borgmesteren holdt en flot tale om 
byens levedygtighed trods indbrud og 
ildebrand og fremhævede især børne-
nes sammenhold, hjælpsomhed og re-
spekt for hinanden som bærende vær-

Vores skole er det bedste sted!
En markedsdag alle lærte noget af  afsluttede en emneuge på Vesterbro Ny Skole

dier i VNSkøbing. Herefter klippede 
Sofus snoren over og erklærede mar-
kedsdagen for åben.  Camilla

Thumbs up for byens borgmester

I VNSkøbing hedder møntfoden ”slask” – og børnene blev opfordret til at forbru-
ge på livet løs. Deres penge var kun gangbare i en uge, og der skulle gang i sam-
fundshjulene.

Anton viser rundt i kunst- og smykke-
værkstedet i det, der til daglig fungerer 
som 0.c.’s klasseværelse. 
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10 husejere i Freundsgade er gået sam-
men om at få lavet skorstene og brand-
gavle. Husejerne har sammen hyret en 
fælles murermester, som står for den 
praktiske udførelse af projektet, der 
ventes gennemført i løbet af ugerne 
39, 40 og 41.
Det hele startede dagen efter gadefe-
sten, hvor Freundsgade havde fået til 
opgave at rydde op efter festens mere 
muntre aktiviteter. I løbet af dagen 
kunne man konstatere at flere stod for 
at skulle gennemføre reparationer i for-
bindelse med taget. Brandkarme truede 
med at styrte ned når den første efter-

årsstorm blæste forbi, og skorstenens 
fuger havde længe savnet en overha-
ling, så mange kunne let se det fornuf-
tige i at gå sammen og få en foretag-
som håndværker til at komme med et 
fordelagtigt tilbud.
Så kom der lige en sommerferie i ve-
jen; men efter en ihærdig indsats lyk-
kedes det Julie, Sune og Esben at få et 
møde i stand i Beboerhuset, hvor den 
udvalgte murermester kunne præsente-
re sit tilbud. Det tog højde for, at hus-
ejerne ønskede, at der blev brugt en 
lift, der vurderes billigere end et langt 
stillads, så de fleste følte sig tilfreds-

10 husejere i Freundsgade går
sammen om vedligeholdelse

stillet, så de kunne underskrive tilbud-
det samme dag.
Og nu er arbejdet gået i gang. Det ud-
føres af Bygmestrene, som i første om-
gang er begyndt på den del af tage-
ne, som vender mod Carlsberg. Nu må 
vi blot håbe på, at efterårsvejret lader 
det blive færdigt inden for en oversku-
elig tidsramme.
Kurt

En lift viste sig at være en smartere og billigere løsning end et stillads, når der skulle arbejdes på så mange huse.
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Lidt savsmuld og nogle visnede blade 
er, hvad der er tilbage af det 114 år 
gamle kastanjetræ på Enghave Plads. 
Her i forgårs stadig hegnet ind, som 
om nogle ville komme og stjæle et sid-
ste minde om det træ, der nogle dage i 

sidste uge var lige ved at rejse en fol-
kestorm. 
For smukt var det jo, og mange har kys-
set hinanden under det træ,  spritterne 
sad i dets skygge, børnene gyngede i 
dets grene, og det repræsenterede i det 
hele taget Vesterbro – så da beslutnin-
gen om fældningen blev offentliggjort, 
strømmede folk til Enghave Plads afte-
nen før den berammede dag, som var 
torsdag den 29. september. 
Anarkistisk Forum etablerede fælles-
køkken, en nøgen dame demonstre-
rede på det træfældnings-køretøj, der 
stod klar til aktion, branderter i diver-
se stadier fortalte om, hvad træet be-
tød for dem, og så opgav Metroselska-
bet og politiet og sendte træfælderne, 
der kom fra Rørvig og noget undrende 
betragtede det vesterbro’ske sceneri, 
hjem igen. 
»Vi valgte at lade folk komme og sige 
farvel til træet, og vi vil ikke have no-
gen konflikt, så derfor gav vi op, men 
vi skal fælde træet på et andet tids-
punkt«, sagde Søren Sabat, projektchef 
i Metroselskabet. 
Det skete så meget tidligt 
tirsdag morgen i denne uge, 
nærmere betegnet klokken 
5, hvor aktivister stadig so-
ver, og før de flagermus, der 
vist boede i træet, var gået 
til ro. Der gik ikke mange mi-
nutter, før det 20 meter høje 
træ var strakt til jorden. Og 
man kunne konstatere, at 
det faktisk var ret råddent i 
midten af stammen og alli-
gevel ville være væltet på et 
tidspunkt.
Til februar begynder Metro-
selskabet at bygge den sta-
tion, som kastanjen stod i 
vejen for.
edel

Der var engang et træ
Digterne og træet
Der blev oprettet et støtteside på Face-
book for kastanjen på Enghave Plads 
og udgivet en bog med bidrag fra di-
verse digtere. Her er to af dem:

’Oh Kastanjetræ, du der står stateligt 
på pladsen. Du kongetræ, der snart skal 
segne, du Vesterbros vartegn, Vesterbros 
Yggdrasil. Irminsul. Du livets træ, som 
alle træer er livets træ’…
(Gordon Inc.)

’Og jeg kan lide dig, Enghave Plads, når 
branderter hamrer slingrende om et af 
dine hjørner, når nomadestammer af 
storbyindianere camperer rundt om træ-
et, når børnene samler kastanjer, og 
skaterne i parken øver nye moves i den 
anden ende’.
(Claus Ankersen)
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Der var engang et træ Kastanjen på Enghave Plads er fældet. Det var lige ved at blive 
til en folkesag.

Børnefilmklubben 
starter igen
Humlebys børnefilmklub starter efter en lang pause igen her i efteråret. Der bli-
ver som tidligere vist film i Beboerhuset søndag eftermiddag.
Foreløbig er følgende film sat på programmet:

Søndag den 30 okt. kl. 14 Halloween Peter Plys - efter filmen skærer vi græskar.
 
Søndag den 20 nov. kl. 14 Rasmus Klump og Cars 
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Kina Bodenhoff har i Nabo skrevet om besværet med at komme fra Ny Carlsbergvej over i Søndermarken, især i myldretiden 
om morgenen. Det er der nu ved at komme en løsning på. Denne tegning, der viser en helle midt på Valby Langgade og hvor 
der er skitseret en ny indgang til Søndermarken nærmere Ny Carlsbergvej, er sendt til høring i Lokalrådet. Nabo har fået teg-
ningen af Christian Kirkeby, som mener, at han har noget af æren for den nye indgang, idet han har gjort planlæggerne op-
mærksom på den sti, som Humlebys mange joggere allerede har banet ind i Søndermarken. 

Hul igennem til
Søndermarken
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I hvert fald møder rigtig dejlig mange 
børn om fredagen i Carlsbergs gymna-
stiksal til mere eller mindre organiseret 
leg afhængigt af lyst og alder. 
 De kommer lige fra de knap kan 

kravle, børnene, og helt op til dem der 
går i skole og er dygtige til alt muligt. 
Blandt andet til at tælle. 
 Ofte begynder gymnastiktimen med 
at alle børn og deres voksne samles i 
rundkreds, og et par børn melder sig 
til at undersøge hvor mange, vi er. Re-
sultaterne der kommer ud af de udvalg-
tes anstrengelser kan godt variere lidt, 
og det konkluderes lidt løst, at i dag er 
vi mellem 18 og 22 børn og en 12-15 
voksne.
Sidste fredag i måneden arrangeres fæl-
lesspisning i beboerhuset, for de delta-
gere der har lyst. Det koster 25 kr. per 
person at deltage, vuggestuebørn spi-

Fredagsgymnastik mega fedt!
ser gratis. Inden septembers fredags-
middag var rekord mange børn samlet i 
salen, og der måtte foretages en mere 
seriøs optælling af dem, der gerne vil-
le have mad. 44 hoveder blev det til, 
som guffede pitabrød med kødsauce og 
rå grøntsager til den store guldmedalje.
 Heldigvis var septembervejret mildt 
og strålende, så vi kunne tage uden-
dørs bord og bænke i brug. Næste fæl-
lesspisning bliver den 28. oktober. 

 Gymnastik er fortsat hver fredag kl. 
17. 
Vel mødt og velbekomme! 
Camilla

Børnene og deres forældre får både motion og god og sund mad ud af at være med til fredags-gymnastik.
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Håndarbejdsklubben
starter igen
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 indle-
des efterårssæsonen i Humlebys hånd-
arbejdsklub, og herefter er Beboerhu-
set reserveret den 1. onsdag i de næste 
måneder til den lille flok, der mødes for 
at sy og strikke eller dyrke andre former 
for håndarbejdsmæssige udfoldelser. Vi 
skiftes til at brygge kaffe og tage lidt 
godt med.
Så hvad enten du vil kaste dig ud i 
indviklede strikmønstre eller bare skal 
lægge et par bukser op, er du i godt 
selskab, kan nyde kaffen og hyggesnak-
ken og måske få et godt råd, hvis op-
skriften driller. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
Hilsen fra Lise, L 13, og Emilie, C 23

Stemmetal fra Vesterbro Ny Skole
A Socialdemokraterne   794 
B Radikale    922 
C Konservative    153 
F Socialistisk Folkeparti   694 
I  Liberal Alliance  188 
K Kristdemokrater      12 
O Dansk Folkeparti  243 
V Venstre    380 
Ø Enhedslisten                1206 

Både Enhedslisten og De Radikale over-
halede ved dette valg Socialdemokra-
terne, som tidligere var helt domine-
rende på Vesterbro.
Det er måske endnu mere opsigtsvæk-
kende, at Enhedslisten ved dette valg 
også overhalede de konservative i de-
res højborg Frederiksberg kommune.
Tænk hvis det samme styrkeforhold vi-
ser sig ved kommunevalget. Så vil der 
blive vendt op og ned på mange ting.

Humlebys eneste bidrag til det nye fol-
keting er Marie Krarup fra Dansk Fol-
keparti. 
 Hun er partiets ordfører for forsvar 
og beredskab. Hun er i øvrigt datter af 
den afgåede folketingsmand Søren Kra-
rup.

Enhedslisten bydelens 
suverænt største parti
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36 72 60 40
Nyholms Alle 19 
2610 Rødovre

NOG VARME OG 
VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder
Servicevagt alle ugens dage i  perioden 01.10 -  30.04 kl.  08.00 -  22.00

Mobil 28 19 60 40

Beboerhuset shinet up
men fuglene er fløjet

Døre og vinduer i Beboerhuset 
er malet i en mørk blå farve. Og 
felterne omkring døre og vinduer 
er  blevet lysegrå. Men helt væk 
er de måger, som engang pryde-
de de halvrunde felter over vin-
duerne.



Leje af beboerhuset

Tirsdag den 11. oktober kl. 20.

Fodboldfest i Beboerhuset. Vi ser kampen 
Danmark-Portugal.

Tirsdag 25. oktober kl. 20
Generalforsamling 
i Beboerforeningen Humlen.

Søndag den 30. oktober kl. 14
Børnefilmklubben viser Peter Plys og fejrer Halloween.
Efter filmen skæres græskar-hoveder.

Lørdag den 5. november 
kl. 13
Susan Lüth Hedegaard udstiller nye værker i 
Beboerhuset. Der er bar med irsk fadøl.
Kl. 20
Koncert med festlige Moonshiners.

Humleby-kalender

Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes 
af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.

Telefon: 26 27 72 15 

e-mail: jettep2001@hotmail.com

Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrange-
menter i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv.

Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. 
søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage.

Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, 
og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er be-
talt. 

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arran-
gementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hen-
syn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset 
ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af 
Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved pri-
vate fester er dog tilladt.

Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, 
salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværeten. 

Hver mandag kl. 19. Fælles spisning i Madklubben Fa-
rinelli. Tilmelding ved at skrive sig på liste, der findes 
i et rør under Beboerhusets udhængsskab.

Hver fredag kl. 17. Gymnastik i Carlsbergs gymnastik-
sal for de mindste og de lidt større sammen med for-
ældre.

1. onsdag hver måned kl. 20. Håndarbejde i Beboer-
huset.

Affald.
Haveaffald - 27. oktober.

Storskrald - 14. november.

Elektronik - 15. november.

Imprægneret træ og PVC - 16. nov.


